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Přílohy
Bezpečnostní analýza

Cílem plánu „Programu prevence kriminality“ je předcházení páchání trestné činnosti,
snižování rizik porušování veřejného pořádku, ochrana před kriminalitou a posilování
pocitu bezpečí občanů.
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1. Úvod
Účinná prevence kriminality je základním faktorem při podpoře udržitelného rozvoje každé
lokality. Snižování kriminality a zvyšování bezpečí zlepšuje podmínky pro podnikání a
zaměstnanost. Programy sociální prevence podporují sociální začleňování okrajových skupin
či usnadňují jejich reintegraci. Součástí strategie prevence kriminality jsou také opatření
týkající se prevence sociálně patologických jevů. Hlavní cílovou skupinou jsou děti a mladiství
dospělí. Prevence kriminality zahrnuje komplex opatření sociální a situační prevence, včetně
informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou činností. Součástí prevence je i
pomoc obětem trestných činů. Prevence kriminality úzce souvisí s prevencí dalších sociálně
patologických jevů, z nichž k nejzávažnějším patří nejrůznější formy závislostí.
Základním strategickým dokumentem je Strategie prevence kriminality v České republice na
léta 2016 až 2020, která byla schválena usnesením vlády České republiky č. 66 ze dne 25.
ledna 2016 a která člení systém prevence kriminality na tři úrovně




republikovou
krajskou
lokální (obecní).

Jednotlivé úrovně se liší svým teritoriálním vymezením, typem realizátorů, mírou
kompetencí klíčových partnerů, postupy při zpracování analýz, zpracováním rozdílných
koncepčních materiálů a způsoby vyhodnocování své činnosti. Liší se také nároky na
personální obsazení a na míru zapojení a odpovědnosti zúčastněných subjektů.
V rámci Plzeňského kraje je zpracovaná Koncepce prevence kriminality a sociálně
patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2017 – 2020.
Město Tachov má zpracovaný Program rozvoje města (PROMT III) na období 2021 – 2030,
který rovněž obsahuje priority související s rozvojem a péčí o občanskou společnost.
V roce 2009 byla podepsaná Koordinační dohoda o vzájemné spolupráci za účelem stanovení
společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku mezi Policií ČR
a Městem Tachov.
Od roku 2004 je ustanovena Komise prevence kriminality, která koordinuje a vyhodnocuje
aktivity všech zainteresovaných subjektů.
Rada města zřizuje Komisi pro mládež a volnočasové aktivity
předseda:
Mgr. Václav Mužík
členové:
Mgr. Petr Vrána
PhDr. Jana Hutníková
Petr Vaďura
Petra Tikalová
Matouš Horáček
Vladimír Balý
Jan Jirmus
Zdeněk Slowik
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Rada města zřizuje Komisi pro sociálně – právní ochranu dětí
předseda:
Mgr. Michaela Rybářová
členové:
Irena Novotná
Bc. Josef Pánek
Bc. Petra Rabová, Dis.
PaedDr. et. Mgr. Milan Pfeifer
Mgr. Lenka Doležalová
Miroslav Litomerický
MUDr. Blanka Šebková
Mgr. Zdeněk Kropáč
Mgr. Lenka Hovězáková
Mgr. David Klaus
Pravidelně je vyhlašován rozvojový program „Podpora aktivit mládeže, tělovýchovy, sportu,
kultury a využívání volného času“.
Město Tachov dlouhodobě a efektivně využívá grantových a rozvojových programů Evropské
unie, rozpočtu ČR a Plzeňského kraje k budování zařízení a služeb, jež podporují preventivní
opatření i v oblasti infrastruktury (provozní i investiční).
Prostřednictvím výše uvedených aktivit a opatření je prevence kriminality pojata komplexně
a zohledňuje všechny aspekty řešení.

2. DEFINICE POJMŮ
STRUKTURA PREVENCE KRIMINALITY
Preventivní strategie se zaměřují na kauzální faktory dělené na sociální, komunitní a situační
prevenci kriminality. Existují však i další důvody k preventivním postupům.
Sociální prevence
povzbuzuje prosociální chování prostřednictvím opatření v sociální oblasti, ekonomické,
zdravotní, trhu práce a vzdělávání, se zvláštním důrazem na děti a mládež. Cílem je
podporovat takové aktivity a projekty, které povedou k odstranění kriminálního a kriminálně
rizikového chování cílové skupiny.
Situační prevence
staví na zkušenosti, že určité druhy kriminality se objevují v určité době, na určitých místech
a za určitých okolností. Úspěšnost situační prevence je vysoká, je však podmíněna adekvátní
volbou opatření a finančními prostředky do ní vložených. Má za cíl snižování příležitostí a
podnětů k páchání trestné činnosti, zvýšení rizika pro pachatele, že bude dopaden a
potrestán a minimalizaci prospěchu nebo zisku z trestné činnosti.
Situační prevence používá organizační a technická opatření v různých variantách:
 klasické - zámky, mříže, oplocení, apod.
 technické - kontroly vstupů a vjezdů do objektů, EZS, městské kamerové dohlížecí
systémy a pulty centralizované ochrany (PCO), apod.
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fyzické - hlídkující policista, ostraha objektů, apod.
režimová ochrana - přístup k informacím, organizace hlídkové činnosti policie,
spolupráce s občany, apod.
 další opatření - osvětlení veřejných prostorů, odstranění nepřehledných zákoutí,
apod.
Subjektem situační prevence na místní úrovni jsou Policie ČR, městská policie, samospráva.
Předpokladem efektivity situační prevence je koordinace činnosti zúčastněných subjektů.
Komunitní prevence
usiluje o změnu podmínek v obydlených oblastech, kde lidem hrozí vysoké riziko, že se zapojí
do trestné činnosti nebo se stanou její obětí.
Při řešení specifických problémů je nutný multidisciplinární přístup, který často kombinuje
opatření podpůrná (aktivní politika zaměstnanosti), preventivní, vzdělávací a represivní.
Důležitá jsou opatření zaměřená na zvyšování odpovědnosti komunit za vlastní bezpečnost,
např. větší všímavost k dění, vzájemná informovanost, zlepšení spolupráce s policií, apod.
SYSTÉM PREVENCE
Prevence rizik souvisejících s virtuální komunikací
zabývá se potencionálními nástrahami a riziky internetu, jako jsou kyberšikana, dětská
pornografie a stránky propagující extremistická hnutí. Preventivní opatření směřují
především k dětem, ale potencionálními obětmi virtuální kriminality mohou být i senioři.
Prevence domácího násilí
řeší pomoc a podporu obětem násilí, práce s dětmi jako svědky domácího násilí, práce
s násilnou osobou apod.
Prevence předluženosti jako kriminogenního faktoru
má eliminovat a snižovat rizika předluženosti, která způsobuje podstatné procento sociálních
a trestně právních problémů a je příčinou nejčastější recidivy. Opatření posilují prevenci a
ochranu společnosti před opakováním trestné činnosti např. posilování finanční gramotnosti.
Osvěta a informace (včetně webových portálů)
spočívá v informování veřejnosti o stavu, vývoji a typech trestné činnosti v lokalitách
(nebezpečí ohrožení různými formami trestné činnosti) a o možnostech a způsobech ochrany
před ní. Cílem preventivních aktivit je zvyšování informovanosti obyvatel a motivace
k aktivnímu přístupu k zajištění vlastní bezpečnosti a ochraně majetku.
ÚROVNĚ PREVENTIVNÍCH AKTIVIT
Primární prevence
zahrnuje především výchovné, vzdělávací, volnočasové, osvětové a poradenské aktivity
zaměřené zejména na nejširší veřejnost. Zvláštní pozornost je zaměřena na pozitivní
ovlivňování zejména dětí a mládeže (využívání volného času, možnosti sportovního vyžití).
Těžiště primární prevence spočívá v rodinách, ve školách a v lokálních společenstvích.
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Sekundární prevence
zabývá se rizikovými jedinci a skupinami osob, u nichž je zvýšená pravděpodobnost, že se
stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti (specializovaná sociální péče), zaměřuje se na
sociálně patologické jevy (např. drogové a alkoholové závislosti, záškoláctví, gamblerství,
povalečství, vandalismus, interetnické konflikty, dlouhodobá nezaměstnanost) a příčiny
kriminogenních situací.
Terciární prevence
spočívá v resocializaci kriminálně narušených osob (pracovní uplatnění vč. rekvalifikace,
sociální a rodinné poradenství, pomoc při získávání bydlení aj.). Jejím cílem je udržet
dosažené výsledky předchozích intervencí a rekonstrukce nefunkčního sociálního prostředí.
Odpovědnost za oblast primární a sociální prevence spadá do působnosti rodiny, obce a
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Sekundární a terciární prevence je s ohledem
na odbornou náročnost jednotlivých aktivit záležitostí resortu Ministerstva práce a sociálních
věcí a v některých souvislostech i Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva zdravotnictví. Ve
specifické části populace působí i Ministerstvo obrany.
FORMY PREVENCE
Preventivní politika
představuje ofenzivní strategii kontroly kriminality, jež spoléhá především na nerepresivní
prostředky. Zabývá se eliminací sociálně patologických jevů a snižováním motivů a
příležitostí k páchání trestných činů. Okruh subjektů preventivní politiky zahrnuje mimo
orgány činné v trestním řízení - systém justice, policie, státní zastupitelství, soudy a vězeňství
(které ovšem nehrají hlavní roli), i další instituce - např. nerepresivní orgány veřejné správy,
zájmová sdružení občanů, církve, podnikatelské subjekty a jednotlivé občany.
Prevence kriminality je vedle represe součástí trestní politiky.
Prevence kriminality
zahrnuje soubor nerepresivních opatření, tedy veškeré aktivity vyvíjené státními,
veřejnoprávními i soukromoprávními subjekty směřující k předcházení páchání kriminality a
snižování obav z ní. Patří sem opatření, jejichž cílem či důsledkem je zmenšování rozsahu a
závažnosti kriminality a jejích následků, ať již prostřednictvím omezení kriminogenních
příležitostí, nebo působením na potenciální pachatele a oběti trestných činů. Jedná se o
opatření sociální prevence, situační prevence, včetně informování veřejnosti o možnostech
ochrany před trestnou činností a pomoci obětem trestných činů. Prevence kriminality úzce
souvisí s prevencí dalších sociálně patologických jevů, z nichž k nejzávažnějším patří
nejrůznější formy závislostí.
Objekty prevence kriminality
Kriminogenní faktory – sociální prostředí, příčiny a podmínky kriminality, potenciální či
skuteční pachatelé trestné činnosti, potenciální či skutečné oběti trestných činů.
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3. SWOT analýza
Silné stránky - vnitřní

Slabé stránky – vnitřní

PRoMT III – ucelená koncepce rozvoje města.
Komise prevence kriminality.
Program prevence kriminality.
Komise pro volnočasové aktivity.
Zapojení do preventivních projektů MVČR, PK.
Specializované instituce: KOTEC, o. p. s.
Zařízení pro volnočasové aktivity – KAT, DDM.
Preventivní programy ZŠ a SŠ.
Městská policie, SPOD, PPP – okresní metodik
prevence.
Koordinační dohoda PČR a města.
Tým pro mládež – PMS.
Vybudované kapacity pro trávení volného
času: sportoviště, Komunitní centrum,
skatepark.
REVIS, p. o. – nabídka vzdělávání.
Kamerový systém.
Dotační titul „Podpora aktivit mládeže, TV,
sportu, kultury a využívání volného času“.
Zkušenosti s čerpáním grantů a dotací z EU i
jiných zdrojů.

Nízká vzdělanostní a sociální úroveň určité
části obyvatelstva.
Problematické pokrytí veřejných prostor,
včetně rizikových míst, veřejným osvětlením.
Nedostačující opatření k regulaci rychlosti na
komunikacích.
Zvyšování počtu přestupků u dětí a mládeže.
Zvýšení počtu přestupků proti veřejnému
pořádku a občanskému soužití.
Zvýšení počtu krádeží a přestupků proti
majetku.
Přetrvávající přestupky na úseku alkoholismu
a toxikomanií.

Příležitosti – vnější

Hrozby - vnější

Čerpání finančních prostředků z dotačních
titulů Evropské unie, rozpočtu ČR a
rozvojových programů Plzeňského kraje.
Prosazování zájmů a potřeb města do
rozvojových dokumentů a aktivit Plzeňského
kraje, státu.
Podpora komunitního vzdělávání.
Podpora sociálního podnikání.
Vzdělávání a jiné posilování kompetencí –
získání a udržení zaměstnání mladých
dospělých.
Pokračovat ve vytváření dalších volnočasových
alternativ pro různé rizikové skupiny ve
vybudovaných kapacitách.
Strategické integrační aktivity - aplikace.
Zaměřit pozornost na seniory.

Zvyšující se počet přistěhovalých občanů –
cizinci, sociálně slabší občané.
Hrozba vzniku sociálně vyloučených lokalit.
Vysoká nezaměstnanost – hrozba chudoby.
Nedostatečné legislativní možnosti regulovat
a kontrolovat počet a úroveň ubytovacích
zařízení.
Nevyhovující legislativa k regulaci a kontrole
provozování hazardních her.
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4. DEFINOVANÉ CÍLE A PRIORITY
Strategické dokumenty k prevenci kriminality stanovují na základě vyhodnocení předchozích
aktivit oblasti, které jsou definovány jako potřebné, nedostatečné nebo chybějící.
1. Snižování míry a závažnosti trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů.
2. Snížení výskytu delikventní činnosti u cílových skupin definovaných ve Strategii nebo
jejich ochrana.
3. Efektivní a koordinovaný systém prevence kriminality.
4. Komplexní přístup v komunitách postavený na spolupráci obce, Policie ČR a dalších
subjektů.
Priority stanovené Strategií konkretizují strategické cíle a směřují k jejich lepšímu splnění.
1. Snižování rizik a výskytu protiprávní činnosti na úrovni obcí.

2. Integrace efektivní prevence kriminality do výkonu práce v policii ČR.
3. Podpora národních specifických projektů a programů.
4. Vytvoření efektivního a stálého systému sběru, analytického zpracování, předávání a
poskytování informací v oblasti prevence kriminality
5. CÍLOVÉ SKUPINY
Cílové skupiny jsou ve Strategii definovány především pro oblast sociální prevence, která je
orientována na potencionálního či skutečného pachatele nebo na oběť trestných činů.
Aktivity budou směřovat k odstranění kriminálního chování a kriminálně rizikového chování a
jednání členů cílových skupin, a to i prostřednictvím přímé práce s nimi.
Pachatelé - především děti, mládež, mladí dospělí, recidivisté
Rodiny s rizikem výskytu kriminálního chování - riziko výskytu kriminálního chování u
rodičů, rodina s alespoň jedním kriminálně rizikovým dítětem
Oběti majetkové, násilné, mravnostní trestné činnosti, domácího násilí, šikany, rasově
motivovaných trestné činů, osamělé ženy, senioři, děti.
Osoby ohrožené sociálním vyloučením - osoby po propuštění z výkonu trestu, osoby bez
domova
Subjekty působící v oblasti prevence - samospráva, státní správa, Policie ČR, městská policie,
školy, sociální služby, probační a mediační služba
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6. STRATEGIE PREVENCE KRIMINALITY 2021 - 2022
6.1

Obecné cíle prevence kriminality na úrovni obce
1.
2.
3.
4.

6.2

Snížení výskytu delikventní činnosti u cílových skupin nebo jejich ochrana.
Zvýšení bezpečí na veřejných prostranstvích.
Oslabování rizikových faktorů, které přispívají k výskytu delikventního jednání.
Vytvoření efektivního a stálého systému sběru, předávání a poskytování informací
v oblasti prevence kriminality mezi všemi subjekty prevence kriminality.

Definování oblastí prevence
1. Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mladých dospělých
- návykové látky, kouření, gamblerství, záškoláctví, drobná kriminalita,
přestupky v dopravě, vandalismus, šikana, kyberšikana, finanční gramotnost,
extrémismus
2. Prevence předluženosti jako kriminogenního faktoru
- regulace až postupné odstranění zařízení pro sázky a hazardní hry
- finanční gramotnost
3. Včasná intervence včetně prevence domácího násilí
- péče o děti ohrožené sociálním a ekonomickým vyloučením a nepříznivou
situací v rodině
4. Osvěta a informovanost veřejnosti
- zaměření na seniory a jejich bezpečnost: posilování sociálních vazeb –
začleňování do komunity, zvyšování právního vědomí, finanční gramotnost,
internet – zneužívání pro okrádání seniorů, SOS systém – ochrana zdraví a
bezpečnosti
- posilování aktivního přístupu občanů k ochraně a zajišťování jejich majetku a
vlastní bezpečnosti
5. Situační prevence
- posílení opatření ke koordinaci činností PČR, MP a samosprávy – kamerový
systém, fotopasti, retardéry, dopravní značení, veřejné osvětlení
- bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, včetně preventivních
programů v dopravní výchově
- zvýšení počtu opravených a zlepšených sportovních ploch pro volný přístup
veřejnosti

6.3

Opatření k naplnění cílů

Město Tachov má zpracovaný Plán prevence kriminality a další strategické dokumenty, které
zahrnují problematiku prevence nežádoucích jevů na území města.
Je ustanovena Komise prevence kriminality, která koordinuje činnost všech
zainteresovaných subjektů v systému identifikace a způsobů řešení vzniklých problémů a
rizik a finančního zajištění aktivit pro jejich eliminaci.
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Komise prevence kriminality
Předseda:
Mgr. Jan Straka
Členové:
Mgr. Michaela Řezníčková
Mgr. Bc. Aleš Dokoupil
Mgr. Petra Veselá
Ing. Radovan Macák
Mgr. David Klaus
Por. Bc. Dagmar Jiroušková
Ivana Bartušková
Mgr. Michaela Rybářová

Podpora sociální prevence
je zaměřena na odstranění příležitostí k páchání trestné činnosti – realizaci sociálně
preventivních aktivit:
 volnočasové aktivity definovaných cílových skupin – MAS Zlatá cesta o.p.s. –
Komunitní aktivity Tachovska (KAT) – Tachovský klub otevřených dveří, Rodinné
centrum KATka; DDM Mraveniště, akce ZŠ, REVIS, sportovní kluby a sdružení, apod.
 nízkoprahová, poradenská a krizová zařízení - KOTEC o.p.s.
 odbor sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu – sociální služby a OSPOD
 Centrum sociálních služeb Tachov – Rodinná poradna pro manželství, partnerské a
mezilidské vztahy
 Probační a mediační a mediační služba ČR, pracoviště Tachov – Tým pro mládež
 Pedagogicko-psychologická poradna, pracoviště Tachov – okresní metodik
preventivních aktivit
 minimální preventivní programy základních a středních škol
 projekt Plzeňský kraj – bezpečný kraj
 projekt E-bezpečnost
 realizace dotačních programů s cílem vytvářet podmínky pro smysluplné a aktivní
využívání volného času – například zpřístupňování sportovních aktivit – hlavně
zapojení dětí a mladých dospělých, tím je vést ke zdravému životnímu stylu,
nenásilně je vychovávat k respektování dohodnutých pravidel a pozitivnímu vztahu
ke svému okolí
 preventivní programy Policie ČR
 více rozvinout spolupráci města s Úřadem práce ČR a místními zaměstnavateli při
rekvalifikačních programech - REVIS, p. o.
Podpora situační prevence
je zaměřena na rozšíření a modernizaci kamerového sytému a efektivitu vyhodnocování
informací z instalovaného kamerového systému a přijímání adekvátních opatření k zjištěným
přestupkům.
Bezpečnost provozu na pozemních komunikacích – postupné umisťování retardérů a
dopravního značení v rizikových místech.
Zvýšení počtu opravených a zlepšených sportovních ploch pro volný přístup veřejnosti.
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Pozornost bude věnována veřejnému osvětlení s důrazem na osvětlení rizikových míst.
Režimová opatření – přístup občanů k informacím – webové stránky města a MP, formulář
pro předání připomínek občanů. Podpora spolupráce MP s občany.
Kontrola dodržování obecně závazných vyhlášek, vydaných Městem Tachov
 06/2016 ze dne 12. 12. 2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném
prostranství
 05/2013 ze dne 4. 11. 2013, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných
podobných her na celém území města
Podpora informovanosti občanů
Spočívá v poskytování objektivních a včasných informací o rizikových jevech a možnostech
ochrany před nimi.
 webové stránky města a městské policie – www.tachov-mesto.cz
 informační web Policie ČR
 webové stránky projektu „Plzeňský kraj – bezpečný kraj“– www.bezpecnykraj.cz
Informace a možnosti prevence k nebezpečí předluženosti a virtuální kriminality






Zapojení do projektu Plzeňský kraj - bezpečný kraj (první pomoc, sebeobrana,
finanční a informační gramotnost).
Pokračování vzdělávacích aktivit k finanční a informační gramotnosti - programové
nabídky REVISu.
Možnosti realizace projektu „SOS“ pro seniory – rychlé přivolání pomoci přes PCO.
Projekty k finanční gramotnosti na základních a středních školách.
Projekt E-bezpečnost – kyberšikana, sociální sítě, extremismus.

Komunitní prevence





6.4

Podporovat aktivity společenských organizací a subjektů k rozvoji občanské
společnosti: MAS, o.p.s. – KAT, Rodinné centrum KATka, Tachovský klub otevřených
dveří, Český červený kříž apod.
Podporovat vznik a rozvoj sociálního podnikání na území města - preferovat zapojení
cílových skupin.
Doporučit základním a středním školám programy komunitního vzdělávání.

Zapojené subjekty

1. Policie ČR
Role Policie ČR je dána zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii ČR ve znění pozdějších předpisů.
Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné
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činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a
bezpečnosti svěřené jí zákony.
Preventivní role Policie ČR spočívá v oblasti analýz bezpečnostní situace. Kromě průběžného
analyzování bezpečnostní situace po jednotlivých územních celcích se nově zaměřuje na
identifikaci konkrétních vybraných chronických bezpečnostních problémů v každé lokalitě,
jejich analýzu a navrhování, popřípadě organizování preventivních způsobů jejich řešení.
Spolupracuje s obcemi a jimi založenou obecní policií. Pravidla spolupráce jsou zakotvena
v Koordinační dohodě podle § 16 zákona o PČR.
2. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR:
a) Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Tachov - politika zaměstnanosti, sociální dávky.
Zajišťuje opatření a úkony, které přispívají k oslabování rizikových faktorů, které vedou
k delikventnímu chování – předcházení chudobě, řešení nezaměstnanosti, zvyšování
kvalifikovanosti uchazečů o práci.
b) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Tachově - sociálně právní
ochrana dětí (SPOD) a sociální služby.
Prevence na základě zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
Preventivní a poradenská činnost - § 10
(1) Obecní úřad je povinen
-

Vyhledávat děti uvedené v § 6
projednat s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dítěte
projednat s dítětem nedostatky v jeho chování
sledovat, zda je na základě kontrolních oprávnění zamezováno v přístupu dětí do prostředí,
které je z hlediska jejich vývoje a výchovy ohrožující

Základní ustanovení sociálně – právní ochrany - § 6 písm.
Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti
- které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že
zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy,
požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí,
spáchaly trestný čin, nebo jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by
jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak
ohrožují občanské soužití
- které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo
právnických osob odpovědných za výchovu dítěte
- na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou
důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu
Obecní úřad má povinnost sledovat, zda děti nenavštěvují prostory pro ně nevhodné, jako
jsou herny, hostince, diskotéky a jiné prostory, kde se nabízejí nebo užívají návykové látky,
tedy zda jsou respektována ustanovení právních předpisů, která zakazují pobývání osob
mladších 18 let v těchto prostorách, a také zda těmto osobám nejsou podávány alkoholické
nápoje nebo návykové látky vyvolávající závislost ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb. o
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Město Tachov

Program prevence kriminality 2021 - 2022

loteriích a jiných podobných hrách a zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před
škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o
změně souvisejících zákonů.
(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen
- sledovat nepříznivé vlivy působící na děti a zjišťovat příčiny jejich vzniku
- činit opatření k omezování působení nepříznivých vlivů na děti
Každá lokalita může mít v určitém období zvláštnosti a podle toho je třeba přijímat specifická
rozhodnutí a opatření při tvorbě koncepce sociální prevence.

3. Probační a mediační služba ČR
Probační a mediační služba (PMS) usiluje o zprostředkování účinného a společensky
prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje
efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených,
ochranu komunity a prevenci kriminality.
Propojení trestní politiky a sociální práce je uskutečněno v multidisciplinárním orgánu - Týmu
pro mládež, který pracuje ve složení: soudce, státní zastupitelství, PMS, zástupci OSPODů
(Tachov, Stříbro), Středisko výchovné péče Domažlice, KOTEC, o.p.s. a Policie ČR.
Schází se minimálně 1x za půl roku. Řeší trestnou činnost nezletilých a mladistvých klientů
nastavováním místních pravidel pro výkon sociálně právní ochrany dětí.
4. Městská policie
Dne 1. 1. 1993 byla obecně závaznou vyhláškou zřízena Městská policie Tachov. Při
zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto
nebo zvláštního zákona
 přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
 dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
 dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
 podílí se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na
bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
 podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu
svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí
opatření k jeho obnovení
 podílí se na prevenci kriminality v obci
 provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci
 odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce
 poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání
údaje o obecní policii
Městskou policii řídí pověřený uvolněný zastupitel města, plněním některých úkolů při řízení
obecní policie je pověřen vedoucí strážník. Vedení odpovídá za soustavné zvyšování úrovně
městské policie a přitom se opírá o podněty vlastních pracovníků, občanů města
i o zkušenosti ostatních měst ČR. Při plnění úkolů spolupracuje městská policie s Policií
ČR, odbory městského úřadu a orgány státní správy.
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Výkon služby je zajišťován nepřetržitě po celých 24 hodin a to formou pochůzkové a mobilní
hlídkové služby, vč. monitoringu kamerového systému.
Důležitou součástí prevence kriminality je spolupráce se školami a školskými zařízeními a to
především v oblasti výskytu užívání návykových látek, alkoholu, kouření, šikany nebo
záškoláctví. V těchto případech může městská policie, v součinnosti s Policií ČR a sociálními
pracovníky, provádět preventivní kontrolní činnost v restauračních zařízeních, hernách na
požívání alkoholu mladistvými, hraní na automatech a kontrolu osob povinných školní
docházkou, aby mohly být postiženy osoby, které jim shora uvedenou činnost umožňují.
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5. KOTEC o. p. s.
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6. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
V oblasti prevence odpovídá MŠMT za následující činnosti


koncepce, obsah a koordinace v oblasti specifického primárního rizikového chování u dětí a
mládeže ve své působnosti – Minimální preventivní programy škol




příprava, vyhlašování a administrace dotačních programů v oblasti primární prevence
spolupráce, koordinace a organizace činnosti metodiků prevence v pedagogickopsychologických poradnách.

Okresní metodik preventivních aktivit
 zajišťuje koordinaci a metodickou podporu školních metodiků prevence, organizuje
pro ně pravidelné pracovní porady (semináře) a poskytuje jim individuální odborné
konzultace
 na žádost školy a školského zařízení pomáhá ve spolupráci se školním metodikem
prevence a dalšími pedagogickými pracovníky řešit aktuální problémy související
s výskytem rizikového chování
 udržuje pravidelný kontakt se všemi institucemi, organizacemi a subjekty, které se
v okrese v prevenci angažují
 spolupracuje s krajským školským koordinátorem prevence
 pečuje o svůj odborný rozvoj formou dalšího vzdělávání v problematice specifické
prevence.
V každé škole pracuje školní metodik prevence, který zajišťuje metodické a koordinační
činnosti. Každá škola má zpracovaný Minimální preventivní program (dále jen MPP).
7. Město Tachov
Samospráva vytváří předpoklady pro kulturní, sportovní, jinou zájmovou a vzdělávací činnost
– především dětí a mladých dospělých. To znamená, že umožňuje možnosti zaměstnat
cílovou skupinu činnostmi, které je odvedou od trávení volného času v nevhodné
společnosti, nevhodných seskupeních a partách. Kulturní, sportovní, zájmová a vzdělávací
činnost dětí je také pojítkem ke společensky prospěšným a charitativním činnostem pro staré
a zdravotně postižené občany.
Samospráva zajišťuje analytickou činnost s cílem detailního zmapování místních problémů,
které mají být řešeny.
Prevence je pojata komplexně. Zohledňuje všechny aspekty řešení. Prostřednictvím
programu prevence kriminality a činností komise prevence kriminality koordinuje preventivní
opatření na území města i v jeho okolí.







PROMT III 2021-2030
Koordinační dohoda s Policií ČR
Program prevence kriminality
Komise prevence kriminality
Komise pro volnočasové aktivity
Městská policie
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Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Tachově
Odbor rozvoje a investic - vyhledávání vhodných dotačních titulů k preventivním
opatřením

REVIS, p. o. - Regionální vzdělávací a informační středisko - vzdělávání
SPOZA, p. o. - Sportovní zařízení - provozování a údržba skateparku, školy bruslení a plavání
pro MŠ a ZŠ - vytváření pozitivních návyků k trávení volného času. Kroužky lukostřelby a
střelby. Výchova mladých fotbalistů. Aktivity pro seniory - plavecký bazén. SPOZA
spolupracuje s dalšími subjekty - fotbalový klub, dům dětí a mládeže, svaz tělesně
postižených, základní a střední školy na území města.
Základní školy - Asociace školních sportovních klubů, minimální preventivní programy.
Střední školy - specializované projekty - mentoring, minimální preventivní programy.
MAS Zlatá cesta, o. p. s. - Tachovský klub otevřených dveří – je zaměřen na neorganizovanou
mládež. Klub s pedagogickým dozorem je přístupný pro všechny děti od 6 do 15 let denně po
školní výuce až do pozdního odpoledne.
Rodinné centrum KATka - spolupracuje s občanským sdružením Komunitní aktivity Tachovska
- KAT.
Na území města pracují další zařízení a zájmové útvary, jejichž činnost samospráva finančně
podporuje pravidelně vyhlašovaným rozvojovým programem „Podpora aktivit mládeže,
tělovýchovy, sportu, kultury a využívání volného času“.
Město Tachov dlouhodobě a efektivně využívá grantových a rozvojových programů Evropské
unie, rozpočtu ČR a Plzeňského kraje k budování zařízení a služeb, jež podporují preventivní
opatření i v oblasti infrastruktury (provozní i investiční).
Prostřednictvím výše uvedených aktivit a opatření je prevence kriminality pojata komplexně
a zohledňuje všechny aspekty řešení.

8. Další instituce
Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR - Centrum na podporu integrace cizinců
Plzeň má v Tachově svoji pobočku – Zárečná 1540 (základní škola). Služby jsou poskytovány
vždy jednu středu v měsíci, zdarma státním příslušníkům třetích zemí (tj. zemí mimo země
EU) oprávněně pobývající na území České republiky. Kromě sociálního a právního
poradenství zde zajišťují také kurzy českého jazyka (registrovaná SS).
Člověk v tísni – dluhové poradenství 1krát v týdnu Tachov, Rokycanova 4 (registrovaná SS).
Diakonie ČCE, středisko Plzeň – terénní služba pro ohrožené osoby – cizince, právní
poradenství, doprovod (ve spolupráci s pracovníky Kotce o. p. s., registrovaná SS).
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Zdroje financování jednotlivých opatření
1. Finanční prostředky ze státního rozpočtu – podle typu preventivních programů.
2. Finanční prostředky z fondů Evropské unie – podle typu preventivních opatření.
3. Finanční prostředky z rozpočtu Plzeňského kraje – účast ve vyhlašovaných
programech.
4. Finanční spoluúčast města Tachova při účasti ve vyhlašovaných programech.
5. Finanční příspěvek z programu „Podpora aktivit mládeže, tělovýchovy, sportu, kultury
a využívání volného času“.
6. Rozpočet města.
7. Finanční prostředky z jiných zdrojů.

6.6

Způsob měření efektivity

Hodnocení preventivních opatření a programů se bude provádět různými způsoby. Jejich
výběr závisí na typu realizované aktivity.
Lze použít tato kritéria:
1. Statistické ukazatele – především databáze Policie ČR, městské policie, statistické
přehledy, OSPOD, MPSV ČR – úřady práce, apod.
2. Ostatní kvalifikované ukazatele – ostatní vyčíslitelné dopady – počty osob
zúčastněných v projektech, počet příjemců podpory, apod.
3. Nekvantifikované ukazatele – inkluzivní efekt, projevy vlastní iniciativy, mediální
ohlasy, apod.
4. Subjektivní ukazatele – sledování návštěvnosti webových stránek, komunikace na
sociálních sítích, apod. – neformální zpětná vazba od veřejnosti.
5. Udržitelnost – dlouhodobější efekty.
6. Procesní ukazatele – zda se projekt podařilo uskutečnit – možné odchylky od
původního záměru, včetně plánovaných nákladů, apod.
7. Náklady – vyčíslení finančních i nefinančních nákladů na realizaci projektu, absolutně
i ve vzájemném poměru. Případné další vklady – spolufinancování.
8. Nákladová efektivita – výše investice ve srovnání s výší možných škod, návratnost
investice.
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